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PĜedmluva
DČtem se nČkdy stávají neuvČĜitelné
pĜíhody. Už se vám nČkdy poštČstilo
objet bČhem letních prázdnin zemČkouli?
Navíc v kouzelné létající bednČ? Jestli
vás takové dobrodružství láká, pĜipojte se
k hlavním hrdinĤm této knížky – Vašíkovi
a Tadeáškovi. Nastupte do jejich zázraþného
bednoletu, nastartujte fantazii a vzhĤru
na þtenáĜskou a poznávací cestu!
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Jak sestrojili bednolet
PrvĖáci Vašík a Tadeášek jsou poprvé bez
maminky a bez tatínka na prázdninách.
Stráví skoro þtrnáct dní u babiþky a dČdy
na venkovČ. Tak se tČší, co všechno spolu
zažijí. Už vþera prozkoumali celou vesnici
a její okolí. Krajina je tady moc hezká.
Potok se klikatí mezi loukami, na kterých se
pasou strakaté krávy. VidČli dokonce utíkat
zajíce. U rybníka na návsi zase pozorovali
kapry a pulce. PoĜád mČli na co koukat.
Dnes ale pod kĤlnou našli starou bednu
na brambory, a tak se rozhodli, že z ní nČco
vyrobí. Nejlépe letadlo, to se hodí vždycky.
DČda jim dal krabiþku plnou hĜebíkĤ,
drát, kladívko, asi sedm prkýnek a volant
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od traktoru. Kluci ještČ našli velkou
plechovku, kousek roury a starou kliku od
dveĜí. UprostĜed dvora se potom pustili do
díla. PĜitloukali prkýnka k bednČ tak, aby
to vypadalo jako kĜídla. NČkolik hĜebíkĤ
sice ohnuli a párkrát se bolestivČ praštili, ale
nakonec dĜevo pevnČ drželo. PĜidrátovali
také volant, kliku a rouru.
Protože jim dČda Ĝekl, že výkon každého
motoru udávají koĖské síly, nastrkali
do plechovky všechny ¿gurky koníþkĤ,
které mezi svými hraþkami našli. Jejich
superbedna tak získala sílu pČti koní.
Vodovkami pak pĜimalovali na pĜední
stČnu svého letadla všelijaká koleþka
a páþky. Ke klice krasopisnČ pĜipsali:
VýERA, DNES A ZÍTRA. Bednolet tak
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bude moci létat
nejen v dnešním
þase, ale také
do minulosti
a budoucnosti.
Když se zálibnČ
dívali na výsledek své
práce, prohlásil Vašík
spokojenČ: „To je fakt dost
dobré.“ S takovýmhle strojem mohou
cestovat tĜeba až na konec svČta i jinam.
Umínili si, že podniknou výpravu kolem
celé zemČkoule. Mohli by nakouknout
na místa, o kterých slyšeli vyprávČt nebo
která si prohlíželi v knížkách. Cestování
je vždycky zajímavé. A zaþnou klidnČ
hned zítra.
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Afrika
Druhý den chlapci nemohli dospat. Babiþka
se spokojenČ usmívala, když vidČla, jak
jim chutná a jak se tČší ven. „Ve mČstČ to
nemají,“ myslela si a mrkla na dČdeþka.
„Kam poletíme?“ zeptal se Tedík, když už
byli na dvoreþku. „Všichni lidé pocházejí
z Afriky. Tak co kdybychom se tam
podívali?“ navrhl Vašík. Sedli si do svého
superbednoletu. PevnČ pĜivĜeli oþi a moc si
pĜáli, aby vzlétl.
Prásk! Prásk! Zarachotilo to uvnitĜ stroje.
Z roury zasršely drobné zlaté jiskĜiþky.
Letadlo poskoþilo, pak ještČ jednou a už se
vznášelo v oblacích. „Hurá,“ kĜiþeli kluci
radostí.
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Jejich dĜevČný bednolet vzbudil v horké
Africe úžas. Brzy se kolem nich sebČhl
dav zvČdavcĤ. Nejmenší z nich, sedmiletý
Togo, oba cestovatele hezky pĜivítal. Ukázal
jim celou vesnici, u které pĜistáli. Kolem
vyprahlého místa pĜipomínajícího náves
stály domky. Jejich tlusté válcovité zdi byly
postaveny z hlinČných cihel sušených na
slunci. Tadeášovi i Vašíkovi se líbilo, jak
jsou domeþky pČknČ pomalovány þervenou
barvou. UvnitĜ byl pĜíjemný chládek.
Togova maminka pak všem tĜem klukĤm
pĜinesla limonádu ze šĢáv rostlin a zralých
banánĤ. MČla na sobČ nádherné barevné
šaty. VlastnČ to ani nebyly šaty. Jen dlouhý
pruh látky obtoþený kolem tČla. „Takové by
se líbily mamince,“ Ĝekl Vašík.
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Togo se zasmál: „Ty šaty se
jmenují kangas a Ĝíká se jim
mluvící šaty. Píší a malují
se na nich mezi kvČty rĤzné
vzkazy. TĜeba – zahoć
špatnou náladu, usmČj
se na mČ, nehádej se
a podobnČ.“
Vtom venku zaslechli zvuky
bubnĤ, zpČv a smích. Na udusané návsi se
tanþilo. Afriþané milují hudbu a tanec. Kluci
si vesele podupávali spolu s nimi. Docela
jim to šlo. Potom podČkovali za krásnou
vyĜezávanou masku, kterou jim Togo
daroval. Rozlouþili se a spČchali domĤ.
Však už byl þas. Babiþka právČ vyšla na
zápraží a volala je.

15

Ostrov Mauricius
„Cestování je bezva,“ prohlásil Tadeášek,
když usedal za volant bednoletu. Kluci
poletí na ostrov Mauricius. Vþera jim
totiž dČda ukázal album se svou sbírkou
poštovních známek. PĜitom vyprávČl
o té nejvzácnČjší a nejdražší na svČtČ.
Jmenuje se modrý mauritius. PrávČ podle
toho ostrova. Kdyby ji dČdeþkovi chtČli
koupit, museli by za ni zaplatit milion eur.
A to je strašnČ moc penČz.
Vašíkovi s Tedíkem netrvalo dlouho a už
se vznášeli ve svém stroji nad Indickým
oceánem. Kousek od bĜehĤ Afriky spatĜili
v prĤzraþnČ þisté vodČ malinký zelený
ostrov. Byl to cíl jejich cesty. Bednolet
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